Nationella serier 2020/21
Division 3
Nu är spelschema publicerat, eller på gång att publiceras i profixio där klubbarna lägger in
matchdata: hall, starttid för matcherna samt bekräftat datum. Därefter kommer serierna att
flyttas över till Serieportalen varpå klubbarna kan lägga in truppens spelare och annan
lagdata.
Matchtider, defaulthelg
I spelschemat är spelomgångarna lagda en specifik helg och på lördagar. Det är dock valfritt
att spela lördag eller söndag beroende på vilka möjligheter olika föreningar har när det
kommer till att boka sina matchtider. Det är hemmaklubben som väljer lördag eller söndag.
Bortalag behöver inte kontaktas då match läggs på den ordinarie helg för respektive omgång.
- Tidigaste matchstart på helger är 11.00 (undantag finns).
- Senaste matchstart på helger är 19.30.
Matchtider, annan helg
Matcher kan läggas på andra helger men enbart efter kontakt och ett ok från motståndarna
samt att tävlingsledningen (tl@volleyboll.se) ska hållas informerad.
Matchtider, andra alternativ
Att spela matcher både på lördag och söndag under en och samma helg är möjligt efter
överenskommelser mellan klubbarna. Detta rekommenderas för de som önskar lediga helger.
Det går självfallet bra att dela på sammandragen. Antingen med singelmatcher eller genom att
ett lag spelar två matcher mot olika motståndare. Alltid efter kontakt med motståndare och ett
ok från tävlingsledningen.
Spelfria helger
Helgen v44, 31 oktober-1 november, är planerad för U23-SM. Lag som inte har spelare i ålder
för att delta kan efter överenskommelse med motståndarlag använda den helgen för matcher.
GP är planerad till helgen 23-24 januari. Under GP helgen avgörs Veteran-SM och
Ungdomens-GP förutom just Grand Prix för topplagen från Elitserierna. Lag som inte har
åldrarna inne för UGP eller VSM har möjlighet att använda helgen för seriematcher genom
överenskommelse med motståndarna.
Övrigt
• Högskoleprovet är den 18 oktober (vårens datum 2021 inte bestämt ännu)
• Helgen v43, 24 - 25 oktober är helgen då Trekungaslaget avgörs.
Det är fullt möjligt att genom att samverka med andra klubbar flytta matcher om speciella
redan kända skäl som kan påverka schemat är i viss mån skolloven samt högskoleprovet.
Klubbar som deltar i,
• Kval till Junior-SM

7 februari (söndag)

• Kval till Ungdoms-SM
20-21 mars
har rätt att flytta sammandrag under dessa helger liksom ifall förkval arrangeras.
Domartillsättning
Precis som de senaste säsongerna är numerären av domare som aktivt vill döma i våra serier
för lågt för att det ska kunna vara möjligt att använda tillsatta domare. Därför är alternativen
följande:
1. Arrangören (hemmalaget) tillsätter domare från den egna klubben.
2. Arrangören (hemmalaget) tillsätter domare och i så fall betalar arrangerande förening
domarna.
3. Lagen dömer den match de inte spelar. Observera att lag måste tillfrågas och lämna ett
ok för att detta alternativ ska vara aktuellt.
Liksom tidigare ska domare vara formellt utbildade. Det planeras en utbildning med teori
(digital) runt månadsskiftet augusti/september.

Lagledare/kontaktperson
För att underlätta i kommunikationen med andra lag eller klubbar, lägg in
lagledare/kontaktperson i FX.
• https://www.profixio.com/fx/login.php
• Seriespel / Lag / Lagledare
• Välj av klubbens medlemmar via dropplistan. OBS! Det går enbart att hämta
personer som finns inlagda i klubbens medlemsregister i idrottonline.

Föreningen lägger in sina hemmamatcher själv i profixio
Bokningsinfo
• För sammandrag bokas minst sju timmar men helst 8 timmar.
• För singelmatcher bokas tre timmar och för dubbelmatcher 5 timmar. Dvs plus två
timmar per match efter den första matchen om det är fler matcher i rad.
• Vakanser i serierna. Där läggs matchtider in för det matcher som har ”Vakantlag” i
serien. Serierna kommer att uppdateras runt den 15 september och då kan tider som
eventuellt inte behövs avboka.
• Kolla noga av hela serien, dvs även de andra lagen i serien, så att det inte blir
dubbelbokningar. Systemet känner inte av om ett lag har två matcher på samma dag.
Matchtider förs in av föreningarna direkt själva via föreningens normala inloggning,
https://www.profixio.com/fx/login.php
• Seriespel
• Spelschema
• Välj lag
• Klicka på pennan
• Lägg in datum, tid och spelplats
Det är välkommet att klubbarna gör vad man kan för att få in matchtiderna så tidigt som
möjligt, helst före midsommar. Serierna ska vara helt färdiga under augusti månad. Med
färdig menas att matcherna har en bokad halltid och att detta syns i schemat.

Serieportalen
Från säsongen 2019/20 har vi fått upp en plattform med stora möjligheter för lagen att synas.

Data läggas in i databas,
- Spelartruppen
- Logga på föreningen
- Välja matchboll
- Lagbild
- Spelarporträtt
- Spelardata i form av längd och hoppspänst
Samtliga matcher genomförs via e-Scoresheet vilket i sig ger fantastiska möjligheter i form av
- Livescore på samtliga matcher.
- Ger statistik i form av hur många matcher / set varje individ spelat.
Därutöver har lagen möjligheter att,
- Lägga ut nyheter inför och efter matcher
- Publicera bilder och filmer från matcherna
- Dela matcherna på Facebook

Nya lag
Det kan finns plats för ytterligare ett fåtal lag i serierna. Skicka en intresseanmälan till
tl@volleyboll.se.

Åtagandet
Serieavgiften faktureras under juni månad med förfallodag i juli.
Förening som bryter sitt åtagande fram till 31 juli kan få tillbaka två tredjedelar av
serieavgiften.
Förening som bryter sitt åtagande under augusti månad kan få tillbaka halva serieavgiften.
Förening som bryter sitt åtagande 1 september eller senare kan inte få tillbaka någon del av
serieavgiften.
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